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XIII. PROCEDURA 

 

 ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH, KONKURSÓW  

I INNYCH IMPREZ NIE BĘDĄCYMI WYCIECZKAMI 

• Szkoła organizuje, współorganizuje imprezy, wydarzenia, uroczystości, zawody sportowe, 

konkursy. Uczestniczy również w wymienionych formach działalności poza szkołą.  

• Gdy jest mowa o imprezach, wydarzeniach, uroczystościach, konkursach, dotyczy to działań 

międzyklasowych, środowiskowych, międzyszkolnych (gminnych, powiatowych i rejonowych, 

wojewódzkich, międzywojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych itp.), w których 

bierze udział co najmniej jeden uczeń lub nauczyciel naszej szkoły.  

• Opiekunem podczas zawodów sportowych uczniów jest nauczyciel wychowania fizycznego lub 

wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel.  

• Przed planowanym wyjazdem nauczyciel – opiekun w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala 

zasady organizacji wyjazdu (transport, warunki finansowe, opiekunów).  

• Uczeń nie może być przewożony na zajęcia organizowane przez szkołę przez osoby nie mające 

uprawnień do przewozu osób 

• Udział uczniów w imprezach, uroczystościach poza terenem szkoły musi odbywać się pod 

nadzorem nauczyciela.  

• Przy organizacji zajęć sportowych, imprez, konkursów poza terenem szkoły, liczbę opiekunów 

oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece, 

a także specyfikę zajęć oraz  warunki, w jakich będą się one odbywać.  

• Opiekun grupy na zawody sportowe czy konkursy przed wyjazdem rozdaje dzieciom pisemne 

zezwolenia na wyjazd celem uzyskania zgody od rodziców / prawnych opiekunów. Zgody mogą 

być też napisane samodzielnie/ odręcznie przez rodziców uczniów. 

• Zgody na wyjazd zawierają w szczególności: 

1) Imię i nazwisko dziecka/ uczestnika 

2) Miejsce i datę wyjazdu 

3) Rodzaj wyjazdu; zawody, konkurs itp. 

• Na co najmniej dwa dni przed wyjazdem opiekun grupy na zawody sportowe lub konkursy 

powinien  zgłosić fakt wyjazdu szkolnej kucharce w celu zapewnienia suchego prowiantu 

uczniom korzystającym z dożywiania.  

• Najpóźniej w dniu wyjazdu opiekun grupy na zawody sportowe lub konkursy przekazuje  

dyrektorowi do zatwierdzenia  niezbędną dokumentację w dwóch egzemplarzach; 
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1) Kartę wycieczki wypełnioną w dzienniku  elektronicznym zawierającą min; imiona i nazwiska  

opiekunów, program, cel oraz przewidywany czas trwania wyjazdu, środek transportu  

2) Imiona i nazwiska uczestników  

• Opiekun podczas wyjazdu posiada ze sobą: 

1) Zezwolenia rodziców na wyjazd,  

2) Zatwierdzoną  Kartę wycieczki  

3) Imiona i nazwiska uczestników  

• W/w dokumentację opiekun wyjazdu przechowuje do końca roku szkolnego 

• Opiekun wyjazdu  sprawdza stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca 

pobytu.  

• Jeżeli specyfika zawodów sportowych czy konkursów tego wymaga, uczestników zaznajamia się 

z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na tych imprezach, obiektach, urządzeniach.  

• Osoby pozostające pod opieką nauczyciela, będące uczestnikami konkursu czy zawodów 

sportowych, mogą poruszać się oraz przebywać tylko w obrębie miejsc wyznaczonych przez 

opiekunów.  

• Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników 

i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły  

• Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły sprzętu, którego 

użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.  

• Gdy uczestnictwo w wydarzeniu, konkursie, uroczystości, imprezie wymaga od ucznia 

opuszczenia zajęć. Nauczyciel odpowiedzialny za przedsięwzięcie musi dopełnić wszelkich 

formalności związanych z nieobecnością ucznia (zgoda rodziców ucznia, zgoda nauczyciela, 

u którego uczeń nie będzie obecny, dopilnowanie / pomoc w nadrobieniu braków).   

 


